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Особливістю візантійської цивілізації є правова система, яка вперше у
світовійісторіїсформуваласьнаосновіхристиянськихцінностей.Цеіманентно
відобразилось на праві осіб та свободі їх волевиявлення. У такому контексті
якісною ознакою цивілізаційного розвитку у напрямку гуманізації суспільних
відносин (за вдан ня, яке ста ви ли по пе ред ни ки юристів Ма ке донсь кої ди настії в 
до бу іко но борців)єправовийстатусжінкитачоловіка,особливостіволевиявлен
ня та захисту власних інтересів у контекстішлюбних зобов’язань та сімейних
правовідносин.Особливостітакихмікросоціальнихвзаємозв’язківузначніймірі
визначали специфіку того чи іншого національного соціуму. Тому історичний
досвід правового врегулювання сімейношлюбних відносин у Візантії, першій
християнській країні, викликає особливий інтерес представників різних
гуманітарнихнаук,але,упершучергу,–теоретиківтаісториківправа.Щеусере
диніХІХст.грецькийісториквізантійськогоправаПапарігопулозвернувувагуна
юридичніявищавізантійськоїправової традиціїдоби іконоборців (VІІІст.), які
з’явилисьвправовихсистемахЄвропитількиуХІХтаХХст1.З іншогобоку,
інтересдовізантійського,передовсімшлюбносімейногоправапов’язанийзйого
рецепцієюпозамежамипершоїхристиянськоїдержави,переважновкраїнаххри
стиянського(згодомправославнохристиянського)віросповідання.Всередовищі
українських дослідників не може не виникнути інтерес до правових явищ,
пов’язаних з рецепцією візантійського права, що тривала з часів стародавньої
Русі (ХІ–ХІІ ст.)доліквідаціїГетьманщини (1764–1783рр.).Навітьнапочатку
ХІХст.,колисередукраїнськоїелітипрокинуласьнадіянавідновленнядержав
нополітичноїавтономіїіпошириласьнизкарукописнихпатріотичноорієнтова
них «історикоправових записок» українського дворянства, у цьому контексті
з’являється«Збіркамалоросійських[ук раїнських]прав1807р.»,уякійєпомітни
ми впливи принципів систематизації правових норм, характерних для таких
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візантійськихюридичнихзбірниківякЕк ло га2таПрохірон3.Передовсімйдеться
просистемунормшлюбносімейногоправа,щовідобразилизмісттапринципи
систематизаціївізантійськихправовихджерел4.Отже,актуальністьдосліджен
нявізантійськогошлюбносімейногоправатайогоелементівзумовленанизкою
гносеологічнихтааксіологічнихаспектівісторикоправовоїнауки,необхідністю
засвоєннядосвідурегулюваннясуспільнихправовихвідносиннаосновіхристи
янської ціннісної парадигми. Визначивши тему дослідження – волевиявлення
суб’єктів шлюбу при укладенні шлюбного контракту – автор керувався
необхідністю дослідження окремого структурного аспекту правового інституту
шлюбу, який у системі з іншими складовими даного інституту став основною
умовоюзаконногошлюбу(matrіmonium).Вхронологічномусенсімовайдепро
так званий класичний або кла си с тич ний (від лексеми кла си цизм) період
візантійського права, коли відбулися законодавчі реформи імператорів Маке
донської династії. Система права, сформована юристами імператорів Василя
Македонянина (867–876рр.) таЛеваVІМудрого (876–912рр.),проіснуваладо
падінняВізантійськоїімперії(1453р.).СередвченихХІХст.,післяякихзалиши
лись загальні екскурси та дослідження окремих аспектів інституту шлюбу
візантійськоїправовоїсистеми,слідназватитакихякЦехаріефонЛінгенталь5,
Й.Мортрейль(Моrtreuil)6,Л.Міттайс(Мitteis)7,Д.Азаревич8,В.Васильєвський9,
А.Енгельман10.ВХХст.з’явиласьнизкапраць,авториякихдосліджувалирізні
аспектитаперіодипереважно«зовнішньоїісторії»візантійськогоправа:В.Валь
денберг11,Є.Ліпшиц12,І.Медведєв13,Є.Харитонов14таінші.Важливезначення
длянашогодослідженнямаєпрацявідомогоісторикаканонічногоправаМ.Бене
манського,якийсистемнодослідиводинзнайбільшпопулярнихуВізантіїтаза
їїмежамипам’ятниківправа–«Ο Προχεροζ νοµοζ» (грец.) [Руч на кни га за конів],
(Prochiron (лат.) [те, що зна хо дить ся під ру кою]15, зокрема його юридичні
оцінкитрадиційнихаспектіввізантійськогосвітськогошлюбу,щозазнавпринци
пових змін завдяки впливам канонічного права. З огляду на складний процес
взаємодії світського та церковного законодавства, вектори якого зазнавали з
часом певних корекцій, необхідно взяти до уваги праці з догми та історії
канонічногоправаМ.Горчакова,І.Громогласова,Н.Заозерського,А.Павлова,Н.
Покровсього, Н. Суворова, що дають нам можливість опертись на відповідні
методологічніпідходитадослідницькіоцінкиїхавторів,якісклалисявпроцесі
дослідженняінститутів,нормтапринципівканонічногоправачасівВселенських
соборів,трансцендентнийзмістякихставціннісноправовоюосновоюзаконодав
чихреформімператорівМакедонськоїдинастії.

Отже,придослідженніозначеноїпроблематикислідматинаувазі,щозавдяки
канонічним впливамЦеркви та важливимюридичним змінамдо би іко но борців 
(VІІІст.),якітакожпов’язанізвпливамиканоністики,вкласичнийперіодісторії
візантійськогоправа(сер.ІХХІІст.)шлюбносімейнівідносиницілковиторегу
лювалисьуженацінніснійосновіхристиянськоїпарадигми.Підставоютаозна
кою такого становища було те, що християнська релігія, на відміну від часів
ранньовізантійського права (ІV – поч. VІІ ст. ( ко ли у візантійських містах 
зберіга ли ся ри си шлюб носімей ної тра диції ан тич ності)16,сталаосновноюфор
мою суспільної свідомості, а відповідні цінності – аксіологічним підґрунтям
візантійського класичного права. Тим не менше, імператори Македонської
династії, передовсімЛевVІМудрий, постійно посилались на законодавчу тра
диціюЮстиніана,ачерезнеїнакласичнихримськихюристів17,щовідобрази
лосьнаформальнихаспектахволевиявленнянареченихтаїхбатьків.
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Отже, досліджуючи правову природу та юридичний зміст волевиявлення
суб’єктівшлюбувмежахкласичногоетапусередньовізантійськогоправа,необ
хідно вирішити низку наукових проблем: визначити структуру предмету
дослідження,розглянутивідповіднінормивконтекстідогми,соціологіїтафіло
софіїправа;з’ясуватиїхджерельнуоснову,здійснитипорівняльнийаналізвказа
нихнормурізніперіодитаз’ясуватипричинивідмінностіїхправовогозмісту.

Таким чином, предметом нашого дослідження є волевиявлення суб’єктів
шлюбузанормамизаконодавстваімператорівВасиляІтаЛеваVІ,які,піддавши
гострійкритицізаконодавстводобиіконоборців,здійснилисистематизаціюпопе
редньоговізантійськогоправа,передовсімскладовихчастинCorpus juriscivilis.
Відповідно до юридичної доктрини класичного етапу середньовізантійського
права,зааналогієюдоCorpus juris civilisЮстиніана,булоствореномонументаль
нийзвідвізантійськогоправаBasilicorumlibri(60кн.)(«грецькийЮстиніан»18),
атакожкомпактнізбіркиЕпа на го га іПрохірон.

Структура механізму волевиявлення у візантійському праві традиційно
поділяласьнадвічастини:1)волевиявленнянаречених;2)волевиявленнядомо
владикикожногозподружжячибатьків(по чи на ю чи з Ек ло ги).

На кожному історичному етапі, починаючи з римської правової традиції,
обидві частини зазнавали певних ціннісноправових змін. В даному контексті
слідзауважити,щозанормамиЕклогиімператорівіконоборців(VІІІст.),шлюб
носімейнеправоякоїнайбільшконсеквентновідповідалохристиянськимцінно
стям,передбачавсятотожнийрівеньтаформаволевиявленнянареченого ійого
майбутньоїдружини (Ecloga, І, 1.).НатомістьПрохіронЛеваVІповернувсядо
формулиДигестЮстиніана,вякіййдетьсяпроте,що«дочка,яканесуперечить
волібатька,вважаласятакою,щодала згоду (нашлюб)» (D.23.1.12=Proch. І,
3)19.Звичайно,цестосувалосяпідвладноїдочки.Зданоїсентенціїпізньоримсь
когоюристаДоміціяУльпіанавипливаєнаступне:1)шлюбнабиравчинностіпри
згодідочки;2)формазгоди(активначипасивна)немалапринциповогозначення;
3)пасивнаформазгодидочкибуладостатньоюдлячинностішлюбноїугоди;5)
данаформуланевідноситьсядонареченого,щопідтверджуєдумкупронерівність
прав наречених на волевиявленні при вступі ушлюб. Вона (сентенція) цілком
корелюєтьсязіншиминормамиінститутівшлюбутасім’ї,щоналежалидосис
темиправадобиімператораЮстиніана.

Таким чином, Прохірон пропонував норму волевиявлення, яка формально
відповідалафактичномодернізованомуЮстиніаномримськомуправу.Напершій
ступеніволевиявленнябувглавасім’їкожногозподружжя.Даліактивнаформа
волевиявленняпередбачаласьдлянареченого, а зі сторонинареченоїдостатньо
булоневиявлятинегативногоставленнядопропонованогоїйшлюбу.Чиможна
вважатицеволевиявленням?Зпевнимизастереженнями,очевидно,так,оскільки
дочкавиявлялаволюупасивнійформі.Тимнеменшеволевиявленнячерезмов
чанку не було тотожним вербальному волевиявленню нареченого, якому окрім
тогонормазаконудозволялаукладатишлюбнуугодушляхомлистаабозадопо
могоюпредставника(вісника,nuntium)(D.23.2.5=Proch.ІV.5).Лишероспусна
поведінкасинапередбачалавтратунимправанавласневолевиявленняприукла
деннішлюбноїугоди.НатомістьодназнормПрохіронупередбачалаправодочки
наволевиявленнябезбатьківськоїзгоди,якщовоназавласноюволеювибирала
одногозпоміждвохпретендентівнашлюб(Proch.ІV.19).Тутмимаємоправовий
випадок,колиособажіночоїстатібезбудьякогобатьківськоговтручанняактивно
виявлялаволюповідношеннюдодвохпретендентівнашлюб.Одноговонаоби
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рала,астосовноіншого(одночасно)непогоджувалася.ОднаквціломуПрохірон,
принаймніформально,передбачавзазначенівідмінностіуволевиявленнінарече
ноїтанареченогонакористьостанньоготабатьківнареченої.

Тепер проаналізуємо другу частину механізму волевиявлення суб’єктів
шлюбноїугодизанормамиПрохірону.ЯкслушнозауваживйогодослідникМих.
Бенеманський, сума всіх випадків батьківської згоди нашлюб, заПрохіроном,
розпадаєтьсянатривиди20.Поперше,йдетьсяпроюридичнийзмістінаслідки
відсутності батьківської згоди. В Прохіроні, зокрема, підкреслюється, що»не 
бу ває шлю бу, як що не має зго ди тих, хто має вла ду над ба жа ю чи ми всту пи ти у 
шлюб» (Proch. ІV, 3). Зміст цієї норми в перекладі з старослов’янської мови
свідчить, в контексті християнських цінностей, про наступне: 1) відсутність
батьківської згоди є однією з головних перешкод вступу у шлюб; 2) йдеться
виключнопротихосіб,якізнаходилисьпідвладоюбатьківчитих,якіїхзаміня
ли;3)втекстівідсутнєпоняттяpaterfamilia,азгадуютьсяті, що ма ють вла ду над 
на ре че ни ми.Вримськомуправітакевизначенняпередбачалозгодудомовладики,
натомість у візантійській правовій системі, після Еклоги, йшлося про обох
батьків, оскільки за останньою суттєво змінився правовий статус дружинима
тері,наякупереходилипіслясмертічоловіка,якщовонаневступалауповторний
шлюб, його батьківські права та обов’язки. Отже, у контексті християнських
цінностейдананормаПрохіронуцілкомкорелюєтьсяякзіншиминормамидоби
реформМакедонськоїдинастії,такізвідповідноюнормоюЕклоги,уякіййдеть
сяпро«згоду(обох)батьків»(Ecloga,І,1.).

Подруге,принедієздатностібатьківїхвладанаддітьмиприукладеннішлюб
ноїугодипереходитьдородичівабождуховнихтасвітськихвластей(Proch.І,13;
ІV,7).Натомістьнашлюбсиротизгодудававйогоопікун(Proch.ІV.12).Таким
чиномзгоданазванихсуб’єктівшлюбноїугодибулазапорукою її законностіта
свідчила, разом з тим, про нівеляцію інституту римського права paterfamilias
potestas і часткову трансформацію його прав на дружину, родичів, опікунів на
інститутисвітськоїтадуховноївлади.

Потретє, при повнолітті дітей згода на їхшлюб зі сторони батьків уже не
являєтьсянеобхідноюумовоюзаконностішлюбу(Proch.4.12).Дананормаперед
бачаєтакийправовийзміст:1)волевиявленнябатьківнемалоюридичногозна
ченнящодошлюбуповнолітніхдітей;2)правовийприписстосувавсяяксина,так
ідочки;3)нормамаєколізійнийхарактер,оскількимайбутнійшлюбпередбачав
наявністьпосагута(за ана логією)передшлюбногодару,аце,поприповноліття
дітей,незавждибулоїмпідсилу.Втім,увипадкунезгодибатьківнормаПрохіро
ну, запозичена зДигест,передбачалавтручання,напроханнядітей,адміністра
тивних органів, які переконували батьків виконати їх традиційний обов’язок
(Proch.ІV.24).Колізійністьнормиполягаєуправінанезаперечневолевиявлення
дітей, яке могло у випадку незгоди батьків не набути необхідної матеріальної
основи,обов’язковоїдляукладенняшлюбноїугоди.Однак,враховуючиособли
вості праворозуміння доби середньовізантійського права (mittelbysantinischen 
Recht),єпідставивважати,щовкласичномувізантійськомуправі,колихристиян
ство, на відміну від періоду ранньовізантійського права21, стало світоглядною
основоюдуховноготаматеріальногожиттясуспільства,нормиДигест–Прохіро
ну,щомали диспозитивний характер, орієнтували суб’єктівшлюбної угоди на
уникнення конфліктних ситуацій. Правова християнська доктрина передбачала
тлумаченнявідповіднихнормуконтекстіхристиянськоїціннісноїпарадигми.

Однак,длянормативногопідсиленнясказаногонеобхіднозвернутиувагуна
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те,щовПрохіронізберегласянорма,якацілкомвідображала«поступальнийрух
цивільногоправавперед,вдусіцерковноканонічнихпостанов»22.Вонавизнача
ла, що «во ля батьків по вин на уз го д жу ва тись з ба жан ням дітей, а не йти 
по ряд з на сил лям та при му сом» (Proch. ІV. 4). Тобто волевиявлення дітей та
батьківповинневідповідатиприродноправовимінтенціям,яквконтекстіволеви
явленнябатьківстосовнопідвладнихдітей,такіщoдонадання,принеобхідності,
посагудляповнолітніхнаречених.

Інтересвикликаєтакожджерелопоходженняданоїнорми,оскількивонане
зовсім корелюється з попередніми нормами Дігест – Прохіро ну. Наприклад,
МихайлоБенеманський,посилаючисьнапублікаціюЦехаріефонЛінгентал(я),
відносить її до нововведеньВасиля ІМакедонянина23, але не уточнює як вона
потрапилауПрохірон:безпосередньочичерезневідомийактзасновникаМаке
донської династії. Ситуація нині ускладнюється тим, що сучасний німецький
вченийA. Schminckпереконливодовів,щоПрохіронз’явивсявперіодправління
неімператораВасиляІ(867886рр.),яктрадиційновважалося,айогосина–Лева
VІ (886912 рр.) (приблизно біля 907 року)24. Хто ж автор даної сентенції
насправдінасьогоднінез’ясовано.ВтімвонамогланалежатиВасилюІ,алешлях
доПрохірону,вконтекстіпереглянутоїдати,мігпройтичерезЕпанагогу(Ісагогу)
(885р.),щобулаперероблена,яквідомо,уПрохірон.Однаквитокидиспозитив
ноїнормипроузгодженняінтересівтавзаємоповагубатьківідітейпов’язані,на
наш погляд, з сентенцію Апостола Павла (Новий Заповіт), яка зафіксована у
Еклозі імператорівіконоборців Лева ІІІ та його сина КостянтинаV.Можливо,
російський дослідник Прохірону, який досліджував його в контексті інших
візантійськихпам’ятниківправа(відЮстиніанадоКостянтинаАрменопуло25)не
пов’язав походження даної норми з Еклогою тому, що сентенція дослівно не
збігаєтьсязїїтекстом,алезмістобохуривківцілкомтотожний.МаксимаАп.Пав
ластала,посуті,християнськимпринципомрегулюваннявідносинміжбатьками
тадітьми.Дляостаточноїверифікаціїпорівняємосентенціїобохджерел.Отже,
загальнимрефреномсереднормПрохіронупроволевиявленнясуб’єктівшлюбної
угоди(«укількохмісцях»,якзауваживМ.Бенеманський),єдумка(посутіправо
вий принцип), що «батьківська згода не повинна виражати примус»26. «Воля
батьків, – підкреслювали автори Прохірону, – повинна відповідати бажанням
дітей, а не йтишляхом насилля та примусу» (ІV, 4). Натомість автори Еклоги
виразилицюідеючерезцитатузПосланняапостолаПавладоефесян:«Діти,слу
хайтебатьківсвоїхвім’яГоспода,оскількицесправедливо;ібатькинедратуйте
дітейваших,алевиховуйтеїхунавчаннітанастановахгосподніх»(Еф. 6, 14).
Отже,джереломнормиПрохіронусталамаксимаАп.Павлавконтекстівідповідної
частини Еклоги (ІІ, 7). Враховуючи уточнення німецького дослідник, щодо
послідовностіпоявиправових збірок імператорівМакедонської династії27, слід
зазначитинаступне:оскількиПрохіронз’явивсяврезультатіпереробкиЕпанаго
ги28іміжнимиєвідповіднапаралель29,цілкомймовірнимвидається,щоджере
ломсентенціїуПрохіроністалаЕпанагога(Epanagoge,ХVІ,3).Очевидно,дана
нормаПрохіронубулаотриманашляхомтворчоїпереробкитаадаптаціїмораль
ногоприписуАп.ПавладотекстувідповідногозбірникаМакедонськоїдинастії.
Затакусправуутічасимігвзятисяавтор/редакторЕпанагоги(принаймніперших
титулів, у яких викладена ідея симфонії духовної та світської влади), патріарх
Фотій.Однак,критичнеставленняімператораЛеваVІдоідейЕпанагоги,зокрема
проспіввідношеннясвітськоїтацерковноївладинакористьостанньої,привело
достворенняПрохірону30.

158 Держава і право • Випуск 51



Разомзтим,необхіднозазначити,щоподібнупаралельзПрохірономмають
Василіки (Basilicorum libri, ХХVІІІ, 4.2). Але питання про те, яка збірка була
рецепторомстосовновідповідноїсентенції,аякаоб’єктомрецепції,залишається
нез’ясованим.Зокрема,цеускладнюєтьсятим,щоневідомоколиз’вилась28ма
книгаВасилік,уякійрозміщена згадананорма.Тимнеменше, з висловленого
можнаприпуститинаступнийпорядокпоявизазначеноїсентенції:АпостолПав
ло(Еф. 6, 14).–Еклога(ІІ,7)–Епанагога(ХVІ,3)–Прохірон(ІV,4)–Василіки
(ХХVІІІ),4.2)(абоВасиліки–Прохірон).

Отже,завдякивпливухристиянськихцінностейсентенціяримськогоюриста,
при її формальній тотожності вДигестах таПрохіроні, набула в законодавстві
імператорів Македонської династії іншого, а саме християнського правового
смислу.Окрімтого,вЮстиніана,яківримськомуправійшлосяпродомовлади
куякголовногосуб’єкташлюбноїугодисиначидочки.АвториПрохірону,посуті
продовжуючитрадицію,започаткованувЕклозі,берутьдоувагибезпосередньо
батьків наречених, а не paterfamilias. Тому у нових умовах, коли відбулись сім
Вселенських соборівХристиянськоїЦеркви, з’явилась низка систематизованих
збірників канонічного права, сформувалась правова концепція християнського
шлюбу(Ек ло га),регулюванняволевиявленнясуб’єктівшлюбноїугодизанорма
ми Дигест Юстиніана у Прохіроні та інших збірках Македонської династії
здійснювалосьнацінніснихзасадаххристиянства.Тобтоформальновідповідаю
чиримськимнормам,систематизованимуДигестахЮстиніана,Прохіроннада
вав відповідним сентенціям змісту, що цілком відповідав тогочасній правовій
християнській парадигмі та трансцендентним християнським цінностям. Не
випадковошлюбносімейнінормиПрохіронуувійшлипорядзнормамиЕклогиу
канонічнізбірникиісталипричиноюїхрецепціїзамежамиВізантійськоїімперії.
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